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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL DO 

CONSELHO DEPARTAMENTAL DO CENTRO 

DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO 

SANTO, REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO 

DE 2022. 

Aos trinta dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, reuniu-se o 

Conselho Departamental virtualmente, sob a presidência Vice- Diretor  no exercício da Direção 

do Centro de Educação Física e Desportos, Professor  Dr. Edson Castardeli  e   com a presença 

dos seguintes Conselheiros: Professor Dr. Adriano Fortes Maia - Chefe do Departamento de 

Desportos, professor Dr. Antônio Carlos Moraes - Chefe do Departamento de Ginástica, os 

professores Dr. José Luiz dos Anjos  e Dr. Ueberson Ribeiro de Almeida - Representantes do 

Centro de Educação Física e Desportos junto ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

professor Dr. Danilo Sales Bocalini - Coordenador do Colegiado de Curso de Bacharelado em 

Educação Física, professora Drª. Erineusa Maria da Silva - Coordenadora do Colegiado de 

Licenciatura em Educação Física, professor Dr. Felipe Quintão de Almeida - Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu em Educação Física, professor Dr. Ubirajara de 

Oliveira - Coordenador do Mestrado Profissional, o técnico-administrativo Gabriel Santos 

Casagrande.  O acadêmico Yann Souza de Oliveira justificou sua ausência. Havendo número 

legal o Senhor Diretor deu início a reunião.......................................................................…………. 

EM PAUTA: O professor Edson deu as boas-vindas a todos e deu início a reunião. 

COMUNICAÇÕES: A professora Erineusa comunicou que assumiu como decana a coordenação 

do Colegiado de Curso de Licenciatura até o dia 30 de abril do corrente ano, para proceder a 

eleição para a escolha da nova Coordenação. No momento, está providenciando uma 

programação dos calouros acolhedora e haverá também a aula inaugural com o professor Dr. 

Pedro Hellal. Em seguida, o professor Danilo comunicou que está fechada a semana de 

recepção dos calouros e concentrou as atividades na segunda, terça e quarta-feira. Haverá 

palestra virtual com o professor Dr. Fábio Sisquini, com o professor Dr. Rodrigo Paiva e com o 

professor Dr. Pedro Hellal. Com a palavra, o professor Ubirajara comentou que o Mestrado 

profissional está iniciando a terceira turma no AVA e está organizando um encontro presencial 

com os alunos. Anda com a palavra, informou que o Colegiado elegeu os professores Dr. Luiz 

Alexandre Oxley da Rocha e professor Dr. Nelson Figueiredo de Andrade Filho, como 

coordenador e coordenador adjunto, respectivamente, por um período de dois anos, a partir 

de 01 de maio do corrente ano. Com a palavra, o professor Felipe comentou que as inscrições 

para o doutorado estão abertas e até o momento só possui um aluno inscrito. Solicitou aos 
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colegas ampla divulgação. Em seguida, o professor Adriano comunicou que o professor Dr. 

Amarílio Ferreira Neto se aposentou e o Departamento já providenciou o processo seletivo 

para professor substituto. Informou também que no dia 01 de junho será seu último dia de 

mandato como Chefe do Departamento de Desportos. A professora Erineusa e os demais 

colegas o parabenizaram pelo trabalho árduo e pela parceria. Em seguida, o professor Antônio 

informou que a oferta do Departamento de Ginástica já está fechada. Informou que foi 

prazeroso trabalhar com os professores Adriano, Erineusa e Ubirajara. Com a palavra, o 

técnico-administrativo Gabriel indagou ao Diretor acerca das obras.  O professor Edson 

comunicou que a cozinha ainda não foi terminada. Está no aguardo da instalação dos 

aparelhos de condicionadores de ar das salas da secretaria acadêmica e Pós-Graduação, bem 

como a colocação de janelas nas salas de dança, sala 08, sala de ginástica artística, capoeira e 

parque aquático. PROCESSOSPROJETOS:  [1] Solicitação de exercer  atividade esporádica para 

participação do professor Dr. Danilo Sales Bocalini em Banca examinadora de Doutorado no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano e Reabilitação, intitulada: 

Influência da Atividade Física Vigorosa, Muito Vigorosa na Variabilidade da Frequência    

cardíaca e Adultos: resultados Longitudinais do Estudo EPIMOV no dia 06/4/2022 das 14h às 

17h, na Universidade Federal de São Paulo. Em apreciação, após relato e parecer favorável do 

conselheiro professor Dr. Antônio Carlos Moraes foi aprovado por unanimidade. [2] Trata o 

presente Processo Digital nº 23068.009909/2022-68, de um projeto de curso de especialização 

denominado “Metodologia do Atletismo: ensino e treinamento,” proposto e a ser coordenado 

pelo professor José Luiz dos Anjos, lotado no Departamento de Desportos (DD), do Centro de 

Educação Física e Desportos (CEFD), da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).Também 

são responsáveis pelo projeto os professores Edson Castardeli, na função de Coordenador 

Adjunto e Irapoan Jucá da Silva, na qualidade de Fiscal. A carga horária total prevista é de 480 

horas, distribuídas em quatro módulos, sendo Módulo 1: 135 horas, Módulo 2: 90 horas, 

Módulo 3: 75 horas e Módulo 4: 180 horas, respectivamente, com início das aulas projetado 

para ocorrer em abril do ano de 2022, transcorrendo até outubro de 2023, com alterações no 

cronograma caso seja necessário. As aulas serão ministradas a distância e presencialmente nos 

pólos da Ufes, gerenciada e supervisionada pela Superintendência de Ensino a Distância – 

SEAD/UFES, que detém mediação didático pedagógica dos processos de ensino e de 

aprendizagem os quais ocorrem por meio da utilização das tecnologias da informação e da 

comunicação. Esse curso, em especial, será ofertado com 300 vagas, sendo 20 vagas para cada 

um dos pólos discriminados a seguir: Baixo Guandu, Castelo, Colatina, Domingos Martins, 

Mantenópolis, Mimoso do Sul, Nova Venécia, Pinheiros, Santa Leopoldina, Santa Teresa, UFES 

- Campus Goiabeiras, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória. Em 

apreciação após relato e parecer favorável do conselheiro professor Dr. Felipe Quintão de 

Almeida, foi aprovado por unanimidade. [3] Solicitação para exercer atividade esporádica 

remunerada do professor Dr. Rodrigo Aquino com o objetivo de ministrar um módulo teórico, 
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na modalidade síncrona, por meio da plataforma zoom, no curso intitulado “como usar o GPS 

na preparação física de Jogadores de Futebol”, organizado pela Ciência da Bola. A temática a 

ser ministrada será Explorando os brutos do GPS: uma perspectiva holística. A carga horária 

será de quatro horas, a realizar-se nos dias 25 e 26 de abril do corrente ano. Em apreciação, 

após relato e parecer favorável do conselheiro professor Dr. Felipe Quintão foi aprovado por 

unanimidade.[4] Relatório final do Projeto de Extensão: Formação continuada de 

professores/as de Educação Física na Perspectiva na Inclusão, coordenada pela professora Drª. 

Maria das Graças Carvalho Silva de Sá. Em apreciação, após relato do conselheiro professor Dr. 

Danilo Sales Bocalini e após ampla discussão foi decidido por unanimidade o retorno do 

referido processo para a Coordenadora proceder os ajustes necessários e, caso necessário 

retornar ao Conselho Departamental para Apreciação. PALAVRA LIVRE: O técnico-

administrativo Gabriel comentou que no seu entendimento não havia necessidade da 

Biblioteca setorial ficar aberta até às dezenove horas, no sistema híbrido, tendo em vista que 

nenhum aluno compareceu no final do período para apanhar livros. Foi possível atendê-los 

remotamente e, na sua opinião a Direção deveria ter agido com mais racionalidade, uma vez 

que a referida Biblioteca não estava podendo receber discentes, devido aos móveis e 

equipamentos que estavam depositados no local devido a obra e devido aos outros técnico-

administrativos que  trabalhavam naquele local. Com a palavra,  O professor Antônio alertou 

que o Centro não possui Regimento próprio e que deverá ser feito com a maior brevidade 

possível………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, do que para constar, eu, Beatriz Cysne 

Coimbra, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será por mim assinada e 

por quem de direito. Vitória 30 de março de 2022. 

 

Professor Edson Castardeli -  

Professor Adriano Fortes Maia -  

Professor Antônio Carlos Moraes -  

Professor Dr. José Luiz dos Anjos -   

Professor Ueberson Ribeiro de Almeida-  

Professor Danilo Sales Bocalini -  

Professora Erineusa Maria da Silva -  

Professor Felipe Quintão de Almeida -   
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Professor Ubirajara de Oliveira Coordenador do Mestrado Profissional - 

Técnico-administrativo Gabriel Santos Casagrande - 
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